
 
 
 

ТАРИФИ БАНКУ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ 
РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ 

ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
№ Найменування послуги Тариф Примітки 

1 Відкриття поточного рахунку в валюті UAH/ USD/ EUR/ GBP: 2 500 UAH 
Комісія сплачується одноразово при відкритті 
поточного рахунку 

2 
Зарахування грошових коштів на поточний рахунок в готівковій 
формі в національній та іноземній валюті 

не тарифікується 

Поповнення третьою особою рахунку в іноземній 
валюті 
неможливо, за винятком поповнення рахунку 
довіреною особою. 

3 Видача готівкових грошових коштів в іноземній валюті 0,5% мах 1 000 USD/EUR/ GBP 
Комісія сплачується в момент здійснення операції, 
в гривнях за курсом НБУ на день здійснення 
операції 

4 Видача готівкових грошових коштів в національній валюті  0,5% мах 27 000 UAH Комісія сплачується в момент здійснення операції. 

5 
Видача готівкових грошових коштів в національній та іноземній 
валюті  

не тарифікується 
У разі відмови Банку в обслуговуванні рахунку у 
випадках передбачених законодавством з питань 
фінансового моніторингу. 

6 

Безготівковий переказ 
коштів за 
розпорядженням 
клієнта з поточного 
рахунку (послуга 
надається тільки в будні 
дні з 09:00 до 
17:00): 

на власні рахунки в Банку не тарифікується  

Комісія сплачується в момент здійснення операції. 
Комісії, які зазначені для операцій в іноземній 
валюті, сплачуються в гривнях за курсом НБУ на 
день здійснення операції. У випадках відсутності 
або недостатності у клієнта коштів у гривні для 
сплати комісії, клієнт доручає Банку здійснити 
продаж іноземної валюти клієнта на МВРУ згідно 
чинного законодавства за існуючими Тарифами та 
утримати гривневий еквівалент вказаної комісії за 
рахунок, одержаних від продажу валют. 
 

на власні рахунки в національній валюті 
відкриті в інших Банках України 

0,5% min 100 UAH мах 1 500 
UAH 

на власні рахунки в іноземній валюті 
відкриті в інших Банках України 

0,5% min 30 USD/EUR/ GBP  
мах 1 000 USD/EUR/ GBP 

7 
Надання дублікатів касових і платіжних документів, договору про 
відкриття поточного рахунку  

не тарифікується 
Документ надається у відділенні, в якому була 
здійснена операція.  

8 
Надання офіційної 
довідки: 

- про стан рахунку не тарифікується 
Довідка надається українською мовою та 
англійською мовою. 

9 Закриття поточного рахунку не тарифікується - 

 

 

 


